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Atividades presenciais no IQSC durante a 
quarentena pelo novo coronavírus 

Continua em vigor a determinação da Diretoria de que os 
servidores devem permanecer em teletrabalho e à disposição 
para serem contatados durante o horário normal de 
expediente. 
As atividades que se fizerem necessárias na forma presencial 
serão tratadas através de convocação da Diretoria ou Chefia de 
Departamento, seguindo os mesmos procedimentos adotados 
antes da implementação do sistema de bolhas sanitárias: 
1 - Havendo a necessidade da convocação de servidores dos 
departamentos em caráter pontual, o coordenador do 
laboratório deve encaminhar um e-mail com a solicitação e 
justificativa enfatizando o caráter excepcional ou emergencial 
para o respectivo chefe de departamento. Ressalta-se que o 
chefe do departamento é o chefe imediato de todos os 
servidores do departamento. 
2 - Na CAQI, os servidores poderão ser convocados pela 
supervisora técnica, para atender demandas consideradas 
excepcionais ou emergenciais pelos gestores da referida 
central. 

Criada a Comissão de Espaço Físico do IQSC 
O Conselho Técnico-Administrativo (CTA) do IQSC, em reunião 
no dia 9 de fevereiro, criou a Comissão de Espaço Físico do IQSC, 
com a incumbência de assessorar o CTA na organização do 
espaço físico do Instituto. 
Esta deliberação também estabeleceu que as decisões sobre 
organização e distribuição dos espaços físicos do IQSC incluindo 
os espaços destinados à pesquisa, caberão ao Conselho Técnico 
Administrativo, ouvida a Comissão de Espaço Físico do IQSC. 
A Comissão de Espaço Físico é composta pelo Vice-Diretor e 
pelos Chefes dos Departamentos de Ensino do IQSC. 
Também ficou determinado que a Comissão de Espaço Físico 
deverá, sempre que possível, se pautar por indicadores 
qualitativos e quantitativos de pesquisa, contando, para isso, 
com o suporte da Comissão de Pesquisa do Instituto. 

Colação de grau do  
curso de Bacharelado em Química 

No dia 12 de fevereiro foi realizada a cerimônia de colação de 
grau dos formandos da 86a turma do curso de Bacharelado em 
Química do IQSC.  
Mais uma vez, a cerimônia foi realizada de forma on-line 
devido às limitações consequentes da crise sanitária, e foi 
transmitida ao vivo pelo canal do IQSC no Youtube. 
Na ocasião, 16 formandos receberam o grau de Bacharel em 
Química. 

Durante a cerimônia foi anunciado o formando Henrique Alves 
Bacco Fonseca como vencedor do Prêmio Lavoisier, o qual é 
outorgado pelo Conselho Regional de Química da quarta 
região, em reconhecimento à dedicação dos melhores alunos 
dos cursos da área da química ministrados no Estado de São 
Paulo. 

Centro de Memória Digital do IQSC 
No dia 10 de fevereiro, durante a reunião da Congregação, foi 
feito o lançamento oficial do “Centro de Memória Digital do 
IQSC”, que reúne imagens, vídeos e outros documentos 
históricos que marcaram a história do Instituto de Química de 
São Carlos e do desenvolvimento da química como ciência. 
O projeto é uma iniciativa da Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária em conjunto com a Diretoria do IQSC e conta 
com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da USP e do programa Santander Universidades. 
O Centro de Memória Digital do IQSC pode ser acessado 
através do link http://centrodememoria.iqsc.usp.br. 

Diretor do IQSC assume a presidência do 
Conselho Gestor do Campus e da Comissão de 

Planejamento Acadêmico 
No último dia 24 de fevereiro, o Prof.  Emanuel Carrilho, Diretor 
do IQSC, assumiu a presidência do Conselho Gestor do Campus 
(CGCSC) e da Comissão de Planejamento Acadêmico (CPAcad), 
para um mandato de um ano, em substituição ao Prof. Vanderlei 
Salvador Bagnato, Diretor do IFSC. 
Essa substituição segue a tradição no campus de São Carlos, na 
qual os diretores de Unidades de Ensino e Pesquisa se revezam 
na presidência destes dois órgãos, cada um com mandato de um 
ano. 
A Vice-Presidência do será ocupada pela Profa. Maria Cristina 
Ferreira de Oliveira, Diretora do ICMC, que, ao final deste 
mandato, assumirá a Presidência do CGCSC e da CPAcad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diretor: Emanuel Carrilho 
Vice-Diretor: Hamilton Varela 
 
Edição e diagramação: Alexandre Carlos Mazzola 

Assessoria de Gestão: Alexandre Carlos Mazzola 
Assistência Técnica Acadêmica: Eliana Aparecida Barion Vidal 

Assistência Técnica Administrativa: Eledy Grisel Helena Ferrari 
Assistência Técnica Financeira: José Marcelo Timarco 


